
                    Kort brugsanvisning 
MICROLINE SURGICAL (Pentax) clipsetang M/L-10 
 

Indhold: 
1. Clipsetang M/L10 1002 
(A) 
2. Et aftageligt yderrør af 
rustfrit stål (B) 
3. Et sterilt clipsmagasin til 
engangsbrug, tilhørende 
M/L-10 (C) 
4. Rengøringsadapter (D) 
 
 
 
 

 
         
Ladning af M/L-10: 
1. Åbn den sterile pose og tag clipsmagasinet ud (C). 
Hold fast i clipsmagasinets orange del og undgå at røre 
ved clipsen. 
2. Hold clipsetangens tænger (A) nedad. Tryk 
håndtaget/udløseren (A) helt sammen. Ret pilen på  
clipsmagasinet ind mod håndstykkets pil og før hele 
clipsmagasinet (C) ned i bunden af clipsetangen. 
3. Slip udløseren på håndtaget. Nu er clipsetangen 
automatisk ladet med en clips. 
Bemærk, at de sidste to clips i clipsmagasinet er 
blå. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demontering af M/L-10: 
1. Hold clipsetangen (A) med tængerne nedad. Tryk håndtaget/udløseren (A) helt sammen. 
Træk clipsmagasinet (C) ud af clipsetangen. Slip udløseren, stadig med spidsen nedad. 
OBS! Sørg for at løsne evt. resterende clips fra clipsetangens tænger (resterende clips kan sidde fast i clipsetangen). 
2. Fjern yderrøret (B) ved at holde i røret og dreje det mod uret, mens du holder igen på drejeknappen. Tryk håndstykkets 
udløser (A) helt sammen, så tængerne lukkes, mens røret føres ud af tangen. Slip udløseren. 
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Rengøring af M/L-10: 
1. Fastgør en gummislange til rengøringsadapteren og før derefter rengøringsadapteren ind i clipsetangens ende. Slut 
gummislangen til den tildelte plads i vaskemaskinen, således at instrumentet kan blive renset igennem. 
2. Placer clipsetangen (A) i en vaskekurv, hvor tangen kan ligge stille og ikke kommer i berøring med andre instrumenter 
eller tængerne beskadiges. 
3. Placer yderrøret (B) i vaskemaskinen for gennemrensning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliering, samling og sterilisering af M/L-10: 
1. Gennemse clipsetangen (A) og røret (B) for evt. skader og sørg for, at de er tørre 
og rene. 
2. Tryk clipsetangens udløser (A) sammen og før samtidig røret (B) over tængerne. 
Slip udløseren på håndtaget. Skru røret fast ved at vride det med uret og samtidig 
holde igen på drejeknappen. 
3. Anvend et tomt (C) clipsmagasin (fjern den sorte enhed i magasinet) og placer en 
dråbe olie yderst på magasinet (oliepinden) på den flade side. Ret pilen på  
clipsmagasinet ind mod håndstykkets pil og før hele magasinet ned i bunden af 
clipsetangen. Træk magasinet ud af clipsetangen igen. Placer også en dråbe olie 
på tængerne (A) og tryk håndstykkets udløser sammen nogle gange. Tør af efter 
behov. Til sidst kan du også placere en dråbe olie ved drejeknappen og dreje den 
rundt. 
4. Clipsetangen steriliseres, når den er skilt ad. Pak M/L-10 ind, således at 
instrumentet beskyttes mod slag og stød. Læg gerne en ekstra pose rundt om 
tangens tænger. Steriliseres op til 134 grader. 
En 
 
 
 
 
 

Bemærk: 
1. Læs ALTID 
Brugsanvisningen, som følger med 
i originalemballagen, inden 
ibrugtagning. 
2. Anvend IKKE instrumentet, hvis 
nogle af delene viser tegn på 
skade ved inspiceringen. 
3. Fjern ALTID clipsmagasinet 
inden rengøring eller sterilisering af 
clipsetangen. 
4. Ved isætning og udtagning af 
clipsmagasinet skal du ALTID 
vende clipsetangen nedad og 
fjerne eventuelle clips fra tangens 
ben. 
5. Vær forsigtig, så slag og stød 
ikke ødelægger clipsetangens 
tænger. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på 
 
:   
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